
         

    

1. தாய்மார்கள், இளம்பருவத்தினர் மற்றும் குழந்ததகளின் உடல் 

பருமதன தடுப்பதற்கான ததசிய மாநாட்தட நடத்திய நிறுவனம் 

எது? 

அ) NITI ஆய ோக்  

ஆ) எய்ம்ஸ் 

இ) உலக சுகோதோர அமைப்பு 

ஈ) யுனிசெஃப் 

✓ தோய்ைோர்கள், இளம்பருவத்தினர் & குழந்மதகளின் உடல் பருைமன 

தடுப்பதற்கோன யதசி  ைோநோட்மட NITI ஆய ோக் கூட்டி து. உடல் 

பருைமன ஓர் “அமைதி ோன சதோற்று” என NITI ஆய ோக் கூறுகிறது.  

✓ செ ல்போடு ைற்றும் நலைோன வோழ்வுமுமைம  யைம்படுத்துவதற்கோக 

இளம்பருவத்தினமர இலக்கோகக்சகோண்ட பல்துமை அணுகுமுமை 

யதமவ என NITI ஆய ோக் கூறி து. உலகளோவி  வல்லுநர்கள் ைற்றும் 

UNICEF, WHO ைற்றும் WFP உள்ளிட்ட ஐநோ அமைப்புகளின் 

பிரதிநிதிகள் இதில் பங்யகற்ைனர். 

 

2. SCM, AMRUT & PMAY (U) ஆகிய திட்டங்கதள செயல்படுத்துகிற 

அதமச்ெகம் எது? 

அ) நலவோழ்வு ைற்றும் குடும்பநல அமைச்ெகம் 

ஆ) வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புை விவகோரங்கள் அமைச்ெகம்  

இ) உழவு ைற்றும் உழவர்நல அமைச்ெகம் 

ஈ) ெட்டம் ைற்றும் நீதித்துமை அமைச்ெகம் 

✓ சபோலிவுறு நகரங்கள் திட்டம், அம்ருத், பிரதைரின் வீட்டு வெதி திட்டம் 

ஆகிவற்றின் ஆைோவது ஆண்டு விழோமவ, வீட்டு வெதி ைற்றும் நகர்ப்புை 

விவகோரங்கள் அமைச்ெகம் சகோண்டோடி து. 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் 

அமனவரும் வீட்டுவெதிம  அமட  யவண்டும் என்ை யநோக்கத்துடன் 

பிரதைரின் வீட்டு வெதி திட்டம் 2015 ஜூன்.25 அன்று சதோடங்கப்பட்டது. 

 

3. பன்னாட்டு சூரிய ஆற்றல் கூட்டணி கட்டதமப்பின் ஒப்பந்தத்தத 

ஏற்புறுதி செய்த முதல் நாடு எது? 

அ) சடன்ைோர்க்  

ஆ) பின்லோந்து 

இ) பிஜி 

ஈ) ஆஸ்தியரலி ோ 

✓ பன்னோட்டு சூரி  ஆற்ைல் கூட்டணி (ISA) என்பது நூற்றியிருபதுக்கும் 

யைற்பட்ட நோடுகளின் ஓர் அரசுகளுக்கிமடய  ோன கூட்டணி ோகும். 

இந்தி ோவோல் சதோடங்கப்பட்ட இந்தக் கூட்டணி குருகிரோமை தமலமை 

இடைோகக்சகோண்டுள்ளது. அண்மையில், சடன்ைோர்க், பன்னோட்டு சூரி  

ஆற்ைல் கூட்டணி கட்டமைப்பு ஒப்பந்தத்திற்கு ஏற்புறுதி அளித்தது. இதன் 

மூலம், இவ்வோறு செய்த முதல் நோடு சடன்ைோர்க் ஆனது. 

 

4. K417N திரிபு, SARS-CoV-2 தவரஸின் எந்த வதகப்பாட்டுடன் 

சதாடர்புதடயது? 

அ) ஆல்போ 

ஆ) பீட்டோ 

இ) சடல்டோ 

ஈ) சடல்டோ பிளஸ்  

✓ கடந்த 2020 அக்யடோபரில், இந்தி  அறிவி லோளர்கள், சடல்டோ வமக 

மவரமை அமட ோளங்கண்டு உலகளோவி  தரவுத்தளத்தில் 

ெைர்ப்பித்தனர். SARS-CoV-2 B.1.617 என்றும் அமழக்கப்படும் சடல்டோ 

வமக, சுைோர் 15-17 திரிபுகமளக் சகோண்டுள்ளது. இந்த சடல்டோ வமக 

(B.1.617) B1.617.1, B.1.617.2 ைற்றும் B.1.617.3 ஆகி  மூன்று துமை 

வமககமளக் சகோண்டுள்ளது. அவற்றுள் B.1.617.2 (சடல்டோ பிளஸ்) 

ஆனது கவமலசகோள்ளத்தக்க ைோறுபோடோக வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

சடல்டோ பிளஸ் வமகயில், ‘K417N திரிபு’ என்ை கூடுதல் திரிபும் உள்ளது. 

 

 

 

5. இந்தியாவில், ‘இலாப தநாக்கற்ற’ மாதிரி மருத்துவமதன குறித்த 

ஆய்வறிக்தகதய சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) ஐ.சி.எம்.ஆர் 

ஆ) NITI ஆய ோக்  

இ) எய்ம்ஸ் 

ஈ) ஐ.எம்.ஏ. 

✓ இலோபயநோக்கற்ை ைருத்துவைமன சதோடர்போன துமையில் 

சகோள்மககமள வலுப்படுத்தவும், இதுயபோன்ை நிறுவனங்கள்பற்றி  

தகவல்களில் நிலவும் இமடசவளிம க் குமைக்கவும், லோப யநோக்கற்ை 

ைோதிரி ைருத்துவைமன குறித்த விரிவோன ஆய்வறிக்மகம  NITI 

ஆய ோக் சவளியிட்டது. 

✓ இலோப யநோக்கில்லோத ைோதிரி ைருத்துவைமனகளின் செ ல்போடுகமள 

இந்த ஆய்வறிக்மக எடுத்துமரக்கிைது. இதமன, தனி ோர் ைருத்துவ 

ைமனகள் ைற்றும் ைத்தி  அரசின் சுகோதோரத் திட்டங்களுடன் ஒப்பீடும் 

செய் ப்பட்டுள்ளது. இலோப யநோக்கற்ை ைருத்துவைமனகளில் 

செ ல்படுத்தப்படும் கட்டைக் குமைவு உத்திகள் பற்றி இந்த அறிக்மக 

விரிவோக விவோதிக்கிைது. 

 

6. நடப்பாண்டுக்கான (2021) உலக சமாதபல் மாநாட்டை நடத்தும் 

நிறுவனம் எது? 

அ) IEEE 

ஆ) GSMA  

இ) ITU 

ஈ) OMA 

✓ உலகின் மிகப்சபரி , புதி  சைோமபல்கள் சவளியீட்டு நிகழ்வோன உலக 

சைோமபல் ைோநோடு, ஜூன்.28 அன்று ஸ்சபயினில் உள்ள போர்சியலோனோ 

நகரத்தில் சதோடங்கி து. கடந்த ஆண்டு, COVID-19 சதோற்று கோரைைோக 

இந்நிகழ்வு இரத்து செய் ப்பட்டிருந்தது. கூகிள், யநோக்கி ோ, ஷோவ்மி, 

யபஸ்புக் ைற்றும் யெோனி யபோன்ை முன்னணி நிறுவனங்கள் இந்த 

ஆண்டின் யநரடி நிகழ்வில் கலந்துசகோள்ளவில்மல. 

✓ போர்சியலோனோவில் GSMAஆல் ஆண்டுய ோறும் நடத்தப்படும் இந்நிகழ்வு, 

சதோமலத்சதோடர்புத்துமையின் புதுமைகமள கோட்சிப்படுத்துகிைது. 

 

7. இனநீதி & ெமத்துவமின்தம குறித்த உலகளாவிய அறிக்தகதய 

சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) UNHRC  

இ) பன்னோட்டுச் செலவோணி நிதி ம் 

ஈ) யுனிசெஃப் 

✓ இனநீதி ைற்றும் ெைத்துவமின்மை குறித்த அறிக்மகம  ஐநோ ைனித 

உரிமைகள் ஆமை த்தின் தமலவர் சவளியிட்டு, ஐநோ ைனித 

உரிமைகள் யபரமவயில் ெைர்ப்பித்தோர். 

✓ இவ்வறிக்மகயின்படி, ஆப்பிரிக்க வம்ெோவளிம ச் யெர்ந்தவர்களுக்கு 

எதிரோன இனசவறி, இன்னும் உலகின் பல்யவறு பகுதிகளிலும் இருந்து 

வருகிைது. உலகளவில் ஆப்பிரிக்கர்கள் & ஆப்பிரிக்க வம்ெோவளிம ச் 

யெர்ந்த 190 யபரின் இைப்புகள் குறித்த தகவல்கள் ெட்ட அைலோக்க 

அதிகோரிகளின் மககளில் இருப்பதோக இந்த அறிக்மக கூறுகிைது. 

 

8. நடப்பாண்டின் (2021) தபாததப்சபாருள் பயன்பாடு மற்றும் ெட்ட 

விர ாதமான தபாததப்சபாருள் கடத்தலுக்கு எதிரான ெர்வததெ 

நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன?  

அ) Share Facts on Drugs, Save Lives  

ஆ) Better Knowledge for Better Care 

இ) Justice for Health 

ஈ) Listen First 

✓ யபோமதப்சபோருள் ப ன்போடு ைற்றும் ெட்டத்துக்குப்புைம்போன யபோமதப் 

சபோருள் கடத்தலுக்கு எதிரோன ெர்வயதெ நோளோனது ஜூன்.26 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிைது. யபோமதப்சபோருள் ப ன்போடற்ை ஒரு நிமல ோன 

உலகிமன அமடவதற்கோன ஒத்துமழப்மப வலுப்படுத்துவதற்கோக, 

உலகம் முழுவதும் இந்நோள் அனுெரிக்கப்படுகிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ “Share Facts on Drugs, Save Lives” என்பது நடப்போண்டில் (2021) வந்த 

இந்த நோளுக்கோன கருப்சபோருளோகும். 

 

9. ெமீப செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ொம்பல் பட்டியல்’ என்பதுடன் 

சதாடர்புதடய நிறுவனம் எது? 

அ) WHO 

ஆ) FATF  

இ) பன்னோட்டுச் செலவோணி நிதி ம் 

ஈ) உலக வங்கி 

✓ போரிமைச் ெோர்ந்த நிதி செ ற்போட்டு பணிக்குழு (FATF) என்பது பை 

யைோெடி ைற்றும் ப ங்கரவோத அமைப்புகளுக்கு செல்லும் நிதியுதவிகமள 

கண்கோணிக்கும் உலகளோவி  அமைப்போகும். 

✓ FATF, ஒரு நோட்மட ‘ெோம்பல் பட்டி லில்’ மவக்கின்ைது எனில், அந்நோடு 

அதிகப்படி ோன கண்கோணிப்புக்கு உள்ளோகிைது என்பது சபோருளோகும். 

ெமீபத்தில், ைோல்டோ, மைத்தி, பிலிப்மபன்ஸ் ைற்றும் சதற்கு சூடோன் 

ைற்றும் போகிஸ்தோன் ஆகி வற்மை அதன் ெோம்பல் நோடுகளின் பட்டி லில் 

FATF யெர்த்தது. கோனோமவ பட்டி லில் இருந்து FATF நீக்கியுள்ளது. 

 

10 ெமீபத்தில் இந்தியாவுக்காக தங்கப்பதக்கம் சவன்ற அபிதேக் 

வர்மாவுடன் சதாடர்புதடய விதளயாட்டு எது? 

அ) பூப்பந்து 

ஆ) துப்போக்கிச்சுடுதல் 

இ) வில்வித்மத  

ஈ) குத்துச்ெண்மட 

✓ தனிநபர் ‘கோம்பவுண்ட்’ பிரிவு வில்வித்மத யபோட்டியில் இரண்டு உலகக் 

யகோப்மப தங்கப்பதக்கங்கமள சவன்ை முதல் நபர் என்ை வரலோற்று 

ெோதமனம  அபியஷக் வர்ைோ உருவோக்கியுள்ளோர். அவர் அண்மையில், 

போரிஸில் நமடசபற்ை வில்வித்மத உலகக்யகோப்மப ‘நிமல-3’இல் 

ஆண்கள் தனிநபர் கலப்புப் யபோட்டியில் தங்கம் சவன்ைோர். முன்பு, 2015’ 

இல் வுயரோக்லோவில் நடந்த தனிநபர் நிகழ்வில் தங்கம் சவன்றிருந்தோர். 

 


1. ஐந்து விமள ோட்டு வீரர்களுக்கு தலோ `5 இலட்ெம் ஊக்கத்சதோமக: 

அமைச்ெர் சைய் நோதன் வழங்கினோர் 

ஒலிம்பிக் யபோட்டிகளில் பங்யகற்கவுள்ள 5 விமள ோட்டு வீரர்களுக்கு 

தலோ `5 இலட்ெத்மத விமள ோட்டு யைம்போட்டுத் துமை அமைச்ெர் சிவ 

வீ சைய் நோதன் அளித்தோர். 

ஒலிம்பிக் யபோட்டியில் பங்யகற்கவுள்ள தடகள விமள ோட்டு வீரர்கள் 

ஆயரோக்கி  ரோஜீவ், நோகநோதன் போண்டி, சுபோ சவங்கயடென், தனலட்சுமி 

யெகர், யரவதி வீரைணி ஆகி  5 வீரர்களுக்கு தலோ ̀ 5 இலட்ெத்துக்கோன 

கோயெோமலகமள அவர்களது உைவினர்கள் சபற்றுக்சகோண்டனர்.  

ஒலிம்பிக் யபோட்டிகளில் கலந்துசகோள்ளவுள்ள தமிழ்நோட்மடச் யெர்ந்த 7 

வீரர்களுக்கு தலோ `5 இலட்ெத்மத முதலமைச்ெர் ஏற்கனயவ வழங்கி 

உள்ளோர். அவர்களுடன் இப்யபோது கூடுதலோக 5 வீரர்களுக்கு ஊக்கத் 

சதோமக அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. அரி லூர் ைோளிமகயைடு அகழோய்வில் கூடுதல் சுவர் கண்டுபிடிப்பு 

அரி லூர் ைோவட்டம், கங்மகசகோண்டயெோழபுரம் அடுத்த ைோளிமக 

யைட்டில் நமடசபற்றுவரும் அகழ்வோரோய்ச்சிப் பணியில், ைோளிமகயின் 

கூடுதல் சுவர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ்நோட்டில் கீழடி, ஆதிச்ெநல்லூர், கங்மகசகோண்ட யெோழபுரம் உள்பட 

7 இடங்களில் அகழோய்வுப் பணிகள் நமடசபற்று வருகின்ைன. இதில், 

அரி லூர் ைோவட்டம் கங்மகசகோண்டயெோழபுரம் அருயகயுள்ள ைோளிமக 

யைடு பகுதியில் கடந்த ைோர்ச்சில் முதற்கட்ட ஆய்வுப்பணிகள் நமடசபற்று, 

அகழோய்வுப் பணிகள் சதோடங்கி நமடசபற்று வருகின்ைன. 

இந்த ஆய்வில் போமன ஓடுகள், கூமர ஓடுகள், ஆணி வமககள், செப்புக் 

கோசு, ைோளிமகயின் சுவர், கோப்பர் உள்ளிட்டமவ கண்சடடுக்கப்பட்டன. 

இதனிமடய , கயரோனோ இரண்டோம் அமல கோரைைோக கடந்த ைோதம் 10 

ஆம் யததி முதல் அகழோய்வுப்பணிகள் நிறுத்தப்பட்டன. ஜூன்.15’க்குப் 

பிைகு சபோதுமுடக்கத்தில் தளர்வுகமள அரசு அறிவித்தமத டுத்து 

அகழோய்வுப்பணிகள் மீண்டும் சதோடங்கின. ைோளிமக யைட்டில் உள்ள 

ைோளிமகயின் சுவர் கண்டறி ப்பட்ட நிமலயில், தற்யபோது யைலும் 

கூடுதல் சுவர் கண்டறி ப்பட்டுள்ளன. 

இதுகுறித்து சதோல்லி ல் துமை அலுவலர்கள் கூறுமகயில், இப்பகுதியில் 

புமதந்துள்ள ைோளிமகயின் சுவர்கள் தற்யபோது கண்டறி ப்பட்டு 

வருகின்ைன. இங்கு கண்டறி ப்படும் ஆணி, ஓடுகள் உள்ளிட்ட 

சபோருள்கள் 1,000 ஆண்டுகள் பமழமை வோய்ந்ததோகும். தற்யபோது 

கண்டறி ப்பட்டுள்ள வடிகோல் யபோன்ை சுவர் முழு ஆய்வுக்கு பிையக 

எவ்வமக ோன சுவர் எனத் சதரி வரும். யைலும், முழுமை ோக சதரியும் 

வமகயில் போதுகோப்புடன் பள்ளம் யதோண்டும் பணிகள் நமடசபற்று 

வருகின்ைன. வரலோற்றுச் சிைப்புமிக்க சபோருள்கள் கிமடக்கும் என 

எதிர்போர்க்கப்படுகிைது என்ைனர். 

 

 

 

 

 


